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úvodem
Vážení čtenáři, milí partneři,

v adventní době, kterou právě prožíváme, k sobě máme všichni blíž, chceme dělat
radost svým blízkým a pokud to možnosti
dovolují, tak také potřebným lidem. Proto jsme za hlavní téma vánočního vydání
„Firemního PARTNERA“ zvolili firemní dárcovství. Oblast u nás zatím nepříliš rozvinutou, daňovým systémem nijak výrazně
zvýhodňovanou a možná také v oblasti
publicity opomíjenou. Přesto Vám přinášíme
několik rad a informací, které by Vám měly

usnadnit rozhodování, zda pomoci těm, kterým umožníte snadnější, případně důstojnější život. Mnoho z nás si v této souvislosti
uvědomí, že pomoc těm, kteří ji potřebují,
může být také tím nejlepším dárkem pro ty,
kteří obdarovávají. Pomáhat je přece normální a za ten pocit to přeci stojí.
I v tomto čísle samozřejmě naleznete
řadu dalších informací, rad či námětů, které
by Vám měly pomoci ve Vašem podnikání.
Jednou z těchto informací může být i návod,
jak pracovat s námi – médii. V rubrice vzdě-

lávání se Vám snažíme dát jasný návod, jak
své dobré skutky „prodat“.
Přeji Vám příjemné čtení, krásné Vánoce
a vše nejlepší v roce 2007.

Editorial

David Grác
vydavatel

Obsah
Zpravodajství
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Profesní komory 

který byl spuštěn v pěti krajích České republiky. Projekt je realizován
v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, jehož cílem je
dosažení vysoké a stabilní úrovně
zaměstnanosti.

dem k tomu, že s obdarováváním
se pojí hlavně čas Vánoc, přinášíme rady a postřehy, jak pomoci.

Podnikatelé a dary
Podnikatelé tradičně patří k častým
donátorům, kteří podporují sport,
kulturu či lidi s handicapem. Vzhle-

Rozhovor 

„Podnikat mne v minulosti nikdo
neučil,” říká s úsměvem Mária
Horňáková, sympatická podnikatelka, majitelka firmy HORMA

Evropská unie 

Podpora zaměstnavatelům
Nezaměstnanost v kraji v posledních měsících klesá. Kromě větší
nabídky pracovních míst lze za
úbytkem počtu uchazečů z evidencí vysledovat i aktivní politiku
zaměstnanosti úřadů práce. Ty
motivují firmy finančními příspěvky k tomu, aby přijaly lidi bez práce
z rizikových skupin.
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a vítězka krajského kola soutěže
Živnostník roku 2006. Počátky
kroměřížské společnosti HORMA
na výrobu drátěných produktů
spadají do roku 1992, kdy padlo
nejdůležitější rozhodnutí maminky dvou malých dětí. K podnikání,
jak sama říká, je důležité odhodlání a sebedůvěra, také jasný cíl
a pochopitelně podpora celé
rodiny. Přinášíme Vám rozhovor,
a to nejen o zásadním rozhodnutí
podnikat, ale také o tom, co trápí
majitelku čistě české firmy.
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Institut trhu práce
Krajská hospodářská komora ve
Zlíně zmiňuje významný projekt
s názvem Institut trhu práce (ITP),

Ženy v podníkání nerady riskují
Okresní hospodářská komora
ve Zlíně přináší článek o aktivitách Asistenčního centra, který
je zaměřen na integraci žen do
aktivního podnikání a na specifika
jejich podnikání.

Do diáře... 

Kromě aktuálních seminářů, které
jsou pořádány ve Zlínském kraji Vám
nabízíme možnost účasti na kurzech mimo náš region. Za zmínku
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jistě stojí vymáhání pohledávek čistě psychologickou cestou, či seminář
Exekuce a nucený výkon rozhodnutí. Do diáře si také můžete zapsat již
chystané kurzy pro rok 2007, které
budou zaměřeny na problematiku
vedení lidí, motivaci zaměstnanců
a také se dozvíte, jak řešit případné konfliktní situace na pracovišti.
V rubrice naleznete i pozvánku
na reprezentační ples, který pořádá Okresní hospodářská komora
v Uherském Hradišti.

Vzdělávání

Brownfields, doslova hnědá pole,
jsou tvořena více než 35 nemovitostmi ve Zlínském kraji, které jsou
vytipovány k budoucí revitalizaci

a rekonstrukci. Krokem vpřed k řešení této situace se stalo i otevření
zlínského Eurocentra, které má svou
pobočku právě v rekonstruované
23. budově Baťova areálu. Podstatnou část pravidelné rubriky tvoří
přehled programů OPPP končícího
rozpočtového období 2004 - 2006,
krátká zpráva o schváleném textu
OPPI pro období 2007 - 2013 a zkušenosti firem s čerpáním dotací.
O průběhu náročného procesu se
podělily společnosti Celtis a Biopali.

Komunikace firem s médii
Většina českých firem stále není
zvyklá na běžnou komunikaci
s médii, a proto i běžný telefonát od
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novináře často znamená nesmyslnou předtuchu nepříjemné události. Firmy mnohdy neví, jak správně
napsat tiskovou zprávu a zlepšit si
tak mediální obraz. Mnoho českých podnikatelů žije v přesvědčení, že se neobejdou bez speciálně
vyškoleného PR pracovníka. To ale
nemusí být vždy nutné. Nabízíme
také několik praktických rad, které
by měly firmám usnadnit proces
vlastní mediální prezentace.

Distribuce:
Česká pošta, s.p., tel.: 577 00 41 13

Obsah

Tiráž

Distribuce do všech firemních schránek ve
Zlínském kraji, na určená místa a adresy.
www.firemnipartner.cz
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Krátce

Firemní filantropie - pomoc úspěšných potřebným

Zlín - Firemní filantropie, tedy
poskytovaní darů a sponzoring, je tématem celoročním. Vzhledem k blížícímu se
konci roku je ale nyní velmi
aktuální. Jedním ze synonym
Vánoc je totiž obdarovávání.
Nabízíme vám proto několik
užitečných rad a návodů, jak
můžete pomoci těm, kteří
to potřebují, tak aby vaše
pomoc byla zároveň co nejúčelnější.
Firemní filantropie není nic
výjimečného, podle celorepublikového výzkumu, který
si nechalo před časem zpracovat občanské sdružení Agnes
ve spolupráci se sdružením
Fórum dárců, vyplývá, že zkušenost má v tomto směru asi
86 procent firem. Z toho 42
procent se věnuje dárcovství
i sponzoringu, pouze dárcovství pak čtvrtina oslovených
firem. Za překážku k rozvoji
firemního dárcovství označovali respondenti nízké daňové zvýhodnění a nepříznivý
postoj médií.

Firmy preferují při podpoře
volnočasové aktivity a amatérský sport, oblast sociální,
zdravotní, kulturu, vzdělávání
či humanitární projekty. Na
opačném pólu pak stojí lidská práva, politika či výzkum.
Z pohledu cílových skupin se
na okraji zájmu nalézají například drogově závislí či etnické
menšiny.
Pomoc přímá a nepřímá
Firma může podpořit přímo konkrétní organizaci či
se obrátit na profesionálního subdonátora, tedy nadaci
nebo nadační fond. Pokud se
společnost rozhodne pro přímou pomoc, měla by zvážit
několik okolností, aby své
prostředky vynaložila účelně.
„První představu o fungování organizace poskytne její
webová prezentace. Měla by
být pravidelně aktualizována
a obsahovat všechny údaje,“
uvedl Aleš Chudárek z humanitárního sdružení Handicap
Zlín. Organizace by také měla

podle něho využívat služeb
auditora a mít revizní komisi či
jiný kontrolní orgán.
„Nejdůležitější je ale osobní
kontakt. Organizace musí mít
propracovaný systém přijímání darů, znát aktuální potřeby
a nabídnout donátorovi několik
možností, jak pomoci. Z osobního setkání by měla vyplynout
okamžitá připravenost dar přijmout,“ dodal Chudárek. Možností pomoci je přitom hned
několik. Nejčastěji jde o finanční příspěvek, dále pak o věcný
dar či poskytnutí služby. Nezisková organizace by také měla
být schopna předložit výroční
zprávu nebo zprávu o činnosti, kde jsou popsány všechny
aktivity a údaje o finančním
hospodaření. V rozhodování
mohou pomoci také propagační materiály a schopnost připravit darovací smlouvu či poskytnout informace o výhodách
spojených s donátorstvím.
Jak hledat
Pokud přímo neznáte žádnou organizaci, kterou byste
chtěli podpořit, máte několik
možností. Na internetu existuje databáze neziskových
organizací v celé České republice. Dalším vodítkem může být
i katalog sociálních služeb, který vydává Zlínský kraj. Podobné
katalogy mnohdy připravují
také větší města.
Databáze neziskových
organizací v ČR
www.icn.cz/dbnno

Téma čísla

Katalog sociálních služeb
Zlínského kraje
www.kr-zlinsky.cz
[nej]

Legislativa

Co říká zákon o dárcovství

Daňové zvýhodnění upravuje Zákon o daních
z příjmu (č. 586/1992 Sb.):
Od základu daně lze odečíst hodnotu darů
poskytnutých obcím, právnickým osobám, jakož
i právnickým osobám, které jsou pořadateli
veřejných sbírek podle zvláštního zákona, a to se
sídlem na území České republiky na financování
vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu
zvířat, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro
registrované církve a náboženské společnosti,
tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám
a politickým hnutím na jejich činnost, dále fyzic-

kým osobám s bydlištěm na území České republiky provozujícím školská a zdravotnická zařízení
a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo
ohrožených druhů zvířat, na financování těchto
zařízení.
Fyzické osoby: Pokud úhrnná hodnota darů
ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu
daně či je alespoň 1 000 korun. Lze odečíst nejvýše 10 % ze základu.
Právnické osoby: Od základu daně sníženého podle § 34 lze odečíst úhrnnou hodnotu
darů, pokud ale jejich hodnota činí minimálně
2 000 korun. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % ze
základu daně sníženého podle § 34.

Moravan je opět na prodej
Otrokovice - Konkurzní správci firem
Moravan a Moravan-Aeroplanes vypsali
již čtvrté výběrové řízení na prodej letecké továrny v Otrokovicích. Předcházející
tři tendry totiž vyšly na prázdno. Do
dvou prvních se přihlásila jen jedna firma a oba byly nakonec zrušeny. Do třetí
soutěže se pak nepřihlásil vůbec nikdo.
O vítězi čtvrtého výběrového řízení
budou věřitelé rozhodovat 19. prosince.
Moravské teplárny jsou Atel
Zlín - Moravské teplárny se spojily
s účelově založenou společností Atel
Energetika Zlín, která se stala univerzálním právním nástupcem. Fúze souvisí
se změnou vlastníka zlínské teplárny,
kterým je od roku 2005 švýcarská skupina Atel. Před ní vlastnil podnik americký
majitel, skupina Cinergy.
SWS nabízí vlastní počítače
Slušovice - Společnost SWS ze Slušovic, patřící k největším distributorům
informačních technologií v České
republice, nabízí také vlastní značku
PC. Sestavy Ergo jsou konfigurovány
podle požadavků dealerů. Montáž
firma zahájila vloni, letos odhaduje jejich prodej na 10 až 15 milionů
korun. Vzhledem k celkovým tržbám
společnosti, které by letos měly činit
asi 3,9 miliard korun, jde ale spíše
o doplňkovou činnost.
Baňky jsou exportním šlágrem
Vsetín - Výrobní družstvo Irisa ze Vsetína má exportní šlágr. Kromě jiného
totiž produkuje skleněné vánoční ozdoby, které z více než 90 procent končí
v zahraničí. Jde přitom o vyspělé trhy
v zámoří či Evropské unii. Družstvu se
daří držet náskok před levnější konkurenci unikátní technologií a kvalitní
ruční prací. Irisa ročně vyrobí asi tři
miliony kusů ozdob.
Zlín je blíže vstupu do Svitu
Zlín - Šance zlínské radnice na majetkovou účast ve společnosti Svit a získání balíku pohledávek za skupinou Svit
se zvětšily. Vláda totiž dala České konsolidační agentuře, která akcie i pohledávky vlastní, zelenou. Pokud bude
město souhlasit s podmínkami prodeje
a cenou, která zatím není známa, zřejmě již nic obchodu nebrání.
Teplárna chce pálit biomasu
Otrokovice - Otrokovická teplárna
začala pracovat na projektu využití
obnovitelných zdrojů energie. Zhruba
do 18 měsíců chce až desetinu spotřeby
uhlí nahradit biomasou. Dodavatele
ekologického paliva zatím stále hledá.

[red]
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Nezaměstnanost klesá, pomáhá i politika úřadu práce
Zlín - Míra nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v posledních měsících
vytrvale klesá. V říjnu činila 7,5 procenta, což je hodnota jen nepatrně vyšší než celorepublikový průměr. V okresech Uherské Hradiště a Zlín je dokonce výrazně nižší. Ani na Kroměřížsku a Vsetínsku
ale nepřekračuje hranici deseti procent. Kromě rostoucí nabídky
volných pracovních míst ze strany zaměstnavatelů pomáhá nezaměstnanost snižovat i aktivní politika zaměstnanosti úřadů práce.
Od začátku letošního roku
přijetí motivovat finanční
až do konce října přispěly úřapříspěvek. V poslední době
dy práce v regionu na vytvořenapříklad zlínský úřad připraní zhruba 1 400 společensky
vil tři projekty tohoto typu účelných pracovních míst,
Absolvent, Padesátníci a Duo.
dalších 880 lidí pak mohlo
Posledně jmenovaný projekt
nastoupit na veřejně prospěšměl pomoci především dlouná místa. Úřady práce připrahodobě nezaměstnaným.
vují také speciální programy,
Pokud byl uchazeč v evikteré mají pomoci zaměstnat
denci minimálně rok a splnil
lidi z rizikových skupin, napříi další podmínky, mohl nový
klad osoby starší 50 let, absolzaměstnavatel počítat s příventy či dlouhodobě nezaspěvkem 8 000 korun po dobu
městnané. Firmy má k jejich
šesti až devíti měsíců. Pokud

byl člověk bez práce déle než
dva roky a bylo mu více než 50,
byl příspěvek ještě vyšší.
V případě přijetí absolventa,
který nepřekročil věkovou hranici 25 let, mohl podnikatel získat 4 000 korun po dobu čtyř
měsíců. U Padesátníků, kde
byla další podmínkou délka

evidence na úřadu práce přes
tři měsíce, činila podpora také
4 000 korun. Zaměstnavatel ji
ale mohl čerpat až devět měsíců. „Všechny projekty jsou již
uzavřeny, pro příští rok ale připravujeme obdobné,“ uvedla
Miriam Majdyšová ze zlínského
úřadu práce.

Aktivní
politika

[nej]

Slavičín buduje inkubátor

Slavičín - Začínající podnikatelé ze Slavičína a okolí budou mít v druhé polovině
příštího roku možnost využít vědeckotechnický park, který připravuje slavičínská radnice. Prostory, v nichž budou firmy sídlit za zvýhodněných podmínek,
vzniká ve dvou budovách v areálu společnosti Prabos v centru města. Objekty, pro něž firma neměla využití, město
odkoupilo. Samotné stavební úpravy si
vyžádají přibližně 4,5 milionu korun, část
nákladů pokryjí peníze z dotace.
Provozovatelem vědeckotechnického parku bude společnost Regionální centrum kooperace, kterou město
ovládá. Firma se nyní stará především
o oživení areálu někdejších Vlárských
strojíren nedaleko města. I zde mohou
podnikatelé využít prostory pro výrobu
či skladování. Podnikatelské inkubátory fungují ve Zlínském kraji například
ve Zlíně, podobný projekt připravuje
i vsetínská radnice. Prostory pro začínající podnikatele vznikají v 300 let staré
budově zvané Maštaliska.

Nivnice bude mít zónu

Nivnice - Obec Nivnice připravuje další průmyslovou zónu. Vzniknout by měla v sousedství areálu společnosti Linea Nivnice,
v lokalitě zvané Kluka. Její rozloha bude
zhruba deset hektarů, v případě zájmu je
možné její další rozšíření. Na obec se již
několik zájemců obrátilo, na část plochy
má také předkupní právo Linea. Na vybudování chce tamní samospráva získat
dotace, výstavba infrastruktury se bude
uskutečňovat v souladu s požadavky
a potřebami investorů.
Obec již přitom jednu průmyslovou
zónu připravila. Na ploše více než 70 000
čtverečních metrů nyní působí sedm
společností a zóna je tak zcela zaplněna.
Sídlí zde například Imtradex, Valve Control a Adria Gold. Zónu obec vybudovala
takřka výhradně z vlastních zdrojů, pouze část nákladů pokryla dotace krajského
úřadu z dotačního programu na budování infrastruktury v průmyslových zónách.
Vynaložené prostředky se Nivnici částečně vrátily prodejem pozemků. Cena za
jeden čtvereční metr činila 450 korun.

[nej]

Sídlo firmy a výrobní závod Otrokovice
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Z kraje

Zlín se ptal podnikatelů

Zlín - Zlínská radnice si nechala zpracovat
průzkum mezi podnikateli ve Zlíně. Poradenská firma Berman Group oslovila osm
desítek nejdůležitějších zaměstnavatelů
ve Zlíně napříč odvětvími, kromě státní
správy. Průzkumu se nakonec zúčastnilo 53 firem. Podle radnice mají výsledky
dotazování pomoci jako vodítko v definování priorit rozvoje města. Společnosti za slabé stránky podnikatelského
prostředí města označily například špatnou dopravní dostupnost či nedostatek
volných pracovních sil pro kvalifikované
dělnické a technické profese.
Za přednost města pak podnikatelé
označovali mimo jiné podnikatelskou
tradici a vzdělanostní úroveň obyvatel.
Průzkum přinesl také několik pozitivních
informací. Firmy uvedly, že v dohledné
době připravují vytvoření až čtyř stovek
nových pracovních míst. Společnosti
počítají i s investicemi do modernizace
technologií a rozšiřování výroby. Součet
investic zhruba 20 firem v letošním a příštím roce činí přes 800 milionů korun.
[nej]

[nej]
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rozhovor
Mária Horňáková
▪ narozena v roce 1966
v Bojnici
▪ vdaná, dvě děti - Andrea
a Maroš
▪ vystudovala gymnázium
a nádstavbové studium
zaměřené na výpočetní
techniku a zpracování
informací
▪ působila jako programátorka
▪ v roce 1992 založila společnost HORMA - drátěný
program
▪ cení si zisku dvou významných cen, a to Zlaté koruny
a Oscaru, které dostala za
design svých výrobků
▪ vítězka krajského kola
soutěže Živnostník roku
2006
▪ aktivně se věnuje podpoře týraných a zanedbávaných dětí

Mária
Horňáková

▪ jejími oblíbenými sporty
jsou lyžování a plavání,
volný čas věnuje rodině

Mária Horňáková: Podnikat mne v minulosti nikdo neučil

Dodala odvahu všem nejistým ženám v soutěži Živnostník roku 2006, kterou s přehledem vyhrála... Její firma
se pyšní nejširším sortimentem drátěných výrobků v České republice... O kom je řeč? O ženě, jejíž cesta na samotný vrchol podnikání trvá již téměř 15 let. Představujeme
Vám usměvavou a sympatickou podnikatelku, paní Máriu
Horňákovou, majitelku firmy HORMA se sídlem v Kroměříži, zaměřenou na výrobu kovových a drátěných výrobků.
Můžete nám přiblížit zlomový
rok 1992 a jak na Vaše rozhodnutí podnikat reagovala
rodina?
Pokud má někdo vytýčený cíl, může k němu přemluvit
i zbytek rodiny. Je velmi důležité
dodat si dostatek sebedůvěry
a odvahy, která vede k úspěchu.
Začátky v podnikání byly tvrdé.
Našla jsem dodavatele drátěných regálů, pronajala sklad
a s prvním katalogem výrobků
jsme začali objíždět potencionální zákazníky z celé republiky.
Vytvořili jsme síť odběratelů,
která funguje dodnes. Prodávaly se regály, koše do samoobsluh, poličky, koše na kola, háčky, sítě. Abychom se ještě lépe
přiblížili k zákazníkům, vytvořila
se vzorková prodejna drátěných výrobků. Bohužel, naši
první dodavatelé nebyli příliš
spolehliví a tak jsme přemluvi-
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li otce a švagra - oba „strojaře“,
aby vytvořili dílnu, která bude
vyrábět základní komponenty,
ze kterých se v Kroměříži budou
kompletovat hotové výrobky.
Dnes má rodinná dílna na Slovensku cca 50 zaměstnanců.
K mému podnikání se připojil
i manžel, který je dnes na pozici obchodního ředitele a má na
starosti jak tuzemské zákazníky,
tak i ty zahraniční.
Cesta k úspěchu
Který impuls Vás přiměl podnikat, navíc v tak netradičním
oboru?
Bylo to z toho důvodu, že
podnik, ve kterém jsem pracovala, byl zrušen a já stála před
otázkou, jaký bude můj další
profesní život. Věděla jsem, že
se dvěma malými dětmi těžko
najdu práci, která mne bude
naplňovat. A to byl důvod, proč

jsem se rozhodla pro život podnikatelky. Hledala jsem oblast,
ve které bych mohla být nápomocna ostatním a zároveň bych
finančně profitovala. Všimla
jsem si, že se otevírají obchůdky,
ve kterých většina regálů byla
vyrobena svépomocně, a tak
mě napadla myšlenka podnikat v oboru prodeje a výroby
obchodního zařízení.
Z čeho jste měla v začátcích
podnikání největší obavu?
Měla jsem obavu z toho, jak
to všechno zvládnu. Dvě malé
děti, manžel plně zaměstnán…
babičky daleko. Vůbec jsem
nevěděla, jak se vlastně podniká, protože nás to nikdo neučil.
Nebyly informace, jaké doklady
jsou důležité a jakou evidenci
musí podnikatel vést, aby pro
případné kontroly v budoucnu měl všechno v pořádku. Ale
když má člověk odhodlání, jeho
houževnatost a pracovitost ho
k vytyčenému cíli dovedou.
Od svého prvenství v prestižní
soutěži Živnostník roku 2006
jste mediálně známá. Cítíte
tlak na svou osobnost? Nakolik
je ocenění pro Vás důležité?

Naopak, pokud bych mohla
využít vliv médií pro uskutečnění lepších podnikatelských
podmínek, budu jen ráda. Velice
si vážím tohoto ocenění a cítím
určitý závazek. Budu se snažit,
aby naše firma byla stále živá,
stabilní a konkurenceschopná.
Lidskost majitele je nezastupitelná
Které vlastnosti musí splňovat majitel firmy?
Majitel firmy musí být přísný, spravedlivý a zároveň lidský.
Musí z něho vyzařovat autorita
a musí umět vést své zaměstnance pro uskutečnění společného
cíle. Ano, společného cíle, neboť
společnost není jen majetkem
majitele, ale je také zázemím
a jistotou pro lidi, kteří se denodenně podílí na fungování firmy.
Kdybyste opět začínala podnikat, v kterých aktivitách byste
byla mnohem obezřetnější?
A dále, které vlastnosti jsou
pro podnikání nejdůležitější?
Kdybych opět začala podnikat, zaměřila bych se na výběr
kvalitních lidí. Nebyla bych tak
tolerantní k lidem, kteří hledají jen
zaměstnání a ne práci. Ti nema-

www.firemnipartner.cz

rozhovor
jí tvůrčí přístup ke své profesi.
A co se týče vlastností, tak to jsou
bezesporu houževnatost, pracovitost, organizační schopnosti,
operativnost, solidnost, předvídavost a také určitá pokora.
Čeho si nejvíce ceníte u svých
zaměstnanců ?
Cením si jejich pracovitosti,
operativnosti, přesnosti a loajálnosti k firmě.
Oscar i Zlatá Koruna
Co Vás trápí jako podnikatelku?
Trápí mě neustálá změna
zákonů, jejich přetrvávající neúplnost a nejasnost s možností
různorodého vysvětlení řady
paragrafů a zákonů, což vytváří
nejistotu pro podnikatelský svět.
Trápí mě, že je v nedohlednu
snížení daní z důvodu vysokých
státních dluhů.
Tato slova se neposlouchají
s nadšením. Kdybyste měla
tu moc, jak byste tyto problémy vyřešila?
Kdybych měla tu moc, tak
bych zavedla kreditní bodové
hodnocení prosperujících společností pro snížení jejich daňového
základu. A dále bych uzákonila
zákaz zřízení nové firmy s novým
jménem těm podnikatelům, kteří
už předvedli svou neschopnost
a ukončili činnost vlastní firmy
z důvodu špatného hospodaření
a vzniku nedobytných pohledávek, které záporně ovlivnily
finanční situaci jejich dodavatelů.

Vaše produkty získaly dvě
významná mezinárodní ocenění. Můžete je čtenářům
přiblížit?
Mezinárodní porota na soutěži výrobců prodejních reklamních panelů v Praze ocenila
hlavně kvalitu a kreativitu našeho stojanu na podporu prodeje
výrobků uváděných na trh. Právě
v Praze jsme získali Zlatou korunu. Zúčastnili jsme se také prestižní soutěže v Paříži, kde jsme
mezi světovou špičkou výrobců
POP displejů obstáli a od mezinárodní poroty jsme obdrželi
sošku bronzového Oscara.
Cesta k důvěře mužů
Blíží se konec roku 2006, dokázala byste zhodnotit vlastní
činnost na chodu firmy?
Myslím si, že jsem ve svém
podnikání dokázala poměrně dost. Naše firma je stabilní
a konkurenceschopná, buduje
si dobré jméno i za hranicemi
našeho státu. Toto všechno není
jen moje zásluha, ale je to také
výsledek práce mého manžela
a skvělého týmu spolupracovníků.
Setkala jste se v počátcích
svého podnikání s rozdílnými
reakcemi mužů?
Když jsem začínala podnikat, tak jsem cítila, že zákazníci
– muži zkouší moji odbornost.
Když jsem je však přesvědčila, že svému oboru rozumím,

začali mi důvěřovat. Pokud
chce žena podnikat v typicky
mužském oboru, musí ukázat
více vědomostí, než by tomu
bylo u mužského protějšku.
Patříte mezi pracovně velmi
vytížené ženy a proto by nás
zajímalo, jak čerpáte nové síly
a trávíte svůj volný čas?
Celý svůj volný čas věnuji
dětem, manželovi a rodinným
aktivitám. Rádi lyžujeme, plaveme, chodíme do přírody, cvičíme v domácí tělocvičně a navštěvujeme zajímavé výstavy.
I když s manželem působíme ve
společné firmě, naše pracovní
vytížení je takové, že se těšíme
na společné chvíle.
Z Vašeho jména dýchá slovenština...Co Vás přimělo zůstat
právě na Moravě?
Ano, pocházím ze Slovenska. Před revolucí jsem se vdala a odjela za manželem do
Kroměříže. Poznala jsem tady
spoustu přátel a toto krásné
městečko se stalo mým druhým
domovem. Jsem tady velice
spokojená a šťastná.
Jaký význam má pro Vás nadcházející vánoční čas?
Já vnímám Vánoce jako
dobu, kdy se v tom neustálém
spěchu zastavíme a odpočineme si v kruhu rodiny. Je to
čas pohody a míru, poslechu
vánočních koled u rozsvíceného stromečku a vnímání nádhery zasněžené přírody.  [mat]

O firmě

Předmět činnosti:
▪ design a výroba POP displejů na podporu prodeje
výrobků uváděných na trh.
▪ výroba poliček, košů,
háčků, sítí, vozíků, paravánů, stojanů na katalogy
a pohlednice a jiné.
▪ použitým materiálem
je kov, který je doplněn
plastovými TOP kartami,
lištami, kolečky, kartonem, sklem.
▪ kompletní servis.
Nejvýznamnější zakázky
a projekty:
▪ v České republice
(Henkel, Paramo, Stiefel,
Jansen display, HIPP Czech,
Česká pošta, Archiv hlavního města Prahy a 100
dalších výrobních firem)
▪ v zahraničí
(The Display Company, GP
Production, Fotomania FR,
Inventec Taiwan)
Specializace společnosti:
▪ kovovýroba – kompletační
výroba z drátu, trubek,
jeklů, plechů, plastu.
Počet zaměstnanců:
▪ Kroměříž - 11
▪ rodinné dílny
na Slovensku - 50
Stáří firmy:
▪ 15 let
Členství:
▪ OHK Kroměříž
▪ celosvětová organizace
POPAI

Inzerce

www.firemnipartner.cz
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evropská unie
Reality

Problematika brownfields ve Zlínském kraji

V prvním pololetí letošního roku byla ve Zlínském kraji za spolupráce Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest a Zlínského kraje provedena vyhledávací studie „Vymezení lokalit brownfieldů ve Zlínském kraji“, která je jedním z podkladů pro vypracování
„Národní strategie regenerace brownfieldů v České republice“. Na jejím základě mají mimo
jiné vznikat dotační programy financované Evropskou unií v plánovacím období 2007-13.
Studie na Zlínsku byla pilotní
a odstartovala mapování brownfieldů
ve všech zbývajících krajích. Dle předem daných kritérií (například velikost
nad 2ha, využití, lokalita) bylo ve Zlínském kraji vytipováno 35 nemovitostí vhodných k budoucí rekonstrukci
a revitalizaci. „Rozvoj některých areálů
však stále brzdí nevyjasněné vlastnické vztahy či stará ekologická zátěž,“
upřesnil problém s revitalizací těchto
lokalit Petr Fiala z Regionální kanceláře CzechInvestu ve Zlínském kraji. Na
jejich znovuoživení bude možné získat
dotace ze strukturálních fondů EU, právě transparentní majetkoprávní vztahy
jsou ale základní podmínkou udělení
veřejné podpory.
Na území celé České republiky se
podle předběžných odhadů nachází asi
12 000 hektarů brownfieldů, přičemž
zdroj: RK CzechInvest

Region
a EU

zhruba 40 % z nich má nějakou ekologickou zátěž. O tom, že problematiku brownfieldů berou zástupci státu,
samosprávy i developeři vážně, svědčí
uspořádání prvního ročníku konference „Brownfield Invest Czech“, která se
uskutečnila 8. a 9. listopadu v Ekotechnickém muzeu v Praze. Mezi hosty byla
například velvyslankyně Velké Británie
v ČR nebo hejtman Moravskoslezského
kraje. Ze Zlínského kraje se konference
zúčastnili jak zástupce Regionální kanceláře CzechInvestu ve Zlíně, tak zpracovatel vyhledávací studie ve zlínském
regionu. Zvláštní pozornost vzbudila
prezentace odborníků z Británie, kde se
regenerací opuštěných průmyslových
a zemědělských areálů intenzivně zabývají už 20 let. V některém z příštích čísel
Firemního Partnera se budeme tomuto
tématu věnovat více.

[mat]

Zlín má své Eurocentrum

Za účasti ministryně školství
Miroslavy Kopicové a dalších
významných hostů z domova i zahraničí byla v pondělí
dne 20. listopadu slavnostně
přestřižena páska nového
Eurocentra ve Zlíně. Jak uvedl
hejtman Zlínského kraje Libor
Lukáš, otevření zlínské pobočky je jedním z kroků, které
přispějí k lepší informovanosti
občanů o dění v unii.
Hlavními úkoly nejen
zlínské pobočky je okamžité poskytování informací
(bezplatná telefonní linka
a e-mail), pořádání výstav
s evropskou tématikou, besedování s občany, nabídka volného přístupu na internetové
stránky o Evropské unii a spo-

Největší přiznaná dotace činí 125 milionů Kč

Kredit, Marketing a Rozvoj – to jsou tři nejoblíbenější programy
z Operačního programu Průmysl a podnikání (OPPP), kterých využili podnikatelé Zlínského kraje pro rozvoj svých aktivit. Právě končící
rozpočtové období 2004 – 2006 ukázalo nebývalý zájem podnikatelských subjektů o možnost získání dotací či zvýhodněných úvěrů.

luvytváření znalostní databáze a vlastních informačních
materiálů.
První Eurocentrum bylo
otevřeno dne 18. října 2005
v Praze a od té doby byly spuštěny pobočky ve všech krajských městech České republiky.
Otevření zlínského Eurocentra
tak završilo vznik sítě třinácti
krajských poboček, jež zaštítilo
svou podporou Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR.
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Regionální kancelář CzechInvestu ve Zlínském kraji přijala
celkem 366 žádostí o podporu, z toho 240 žadatelů mělo
zájem o dotaci a zbývajících
126 zažádalo o zvýhodněný
úvěr. Do konce měsíce listopadu byla podpora přiznána
99 projektům ve formě dotace
v celkové výši 542 mil. Kč a 89
projektům ve formě úvěru ve
výši téměř 133 mil. Kč. Nejvyšší
dotace byla přiznána Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, a to ve
výši 125 mil. Kč v programu Prosperita. Mezi podnikateli Zlínského kraje si své prvenství co
do počtu přijatých žádostí zajistil program Kredit s celkovým
počtem 90 žádostí, dále program Marketing, u nějž se sešlo
84 žádostí, a nemalý zájem byl
zdroj: RK CzechInvest

i o program Rozvoj na pořízení
nových technologií.
Žadatelé o finanční podporu projevili vysoký zájem
také v projektech pro rozvoj
podnikatelské infrastruktury,
rozvoj lidských zdrojů a inovaci. Nebývale činný byl Zlínský
kraj také v oblasti rozvoje spolupráce firem a tvorby klastrů,
zejména plastikářského, nábytkářského a obuvnického.
Zkušenosti z právě končícího rozpočtového období
jsou podle Martina Kobzáně,
ředitele Regionální kanceláře
CzechInvestu, dostatečným
odrazovým můstkem pro připravované programy z Operačního programu Podnikání a inovace na rozpočtové
období 2007 až 2013.
[mat]

Schválení textu OPPI

Eurocentrum Zlín
Vavrečkova 5262
budova PIC č. 23
Telefon: 577 522 861
E-mail:
eurocentrum.zlin@euroskop.cz
www.euroskop.cz
[mat]



Co jsou to brownfields?
Ministerstvo životního prostředí ČR vymezilo
pojem brownfields jako soubor ploch uvnitř
i vně zastavěných území, které jsou narušené
činností člověka s potenciálem ohrožení kvality
životního prostředí. Ve stávajícím stavu nemohou být tyto plochy racionálně nebo efektivně
využívány. Jinými slovy, brownfields - doslova
hnědé plochy, hnědá pole - jsou opuštěné zdevastované areály, průmyslové zóny, komerční, obytné, vojenské a jiné plochy a budovy
v zastavěném území nebo ve volné krajině. Velmi neprůhledné bývají zpravidla majetkoprávní
vztahy k pozemkům a budovám. Brownfields
se často nalézají v atraktivních lokalitách, kde
se volné pozemky už vůbec nevyskytují.

Dne 15. listopadu 2006 přijala Vláda ČR usnesení k návrhu
Národního strategického referenčního rámce ČR pro čerpání
finančních prostředků a přípravy operačních programů v letech
2007 - 2013. Text Operačního programu Podnikání a inovace
(OPPI) bude posléze projednáván Evropskou komisí, která by
měla potvrdit alokaci zdrojů ve výši téměř 100 miliard korun.
[mat]
zdroj: MPO
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Společný regionální operační program - SROP

▪ Forma podpory:
Dotace
▪ Počátek příjmu žádostí: 14. 11. 2006
▪ Ukončení příjmu žádostí: 20. 12. 2006
▪ Typ žadatele: Drobný podnikatel
▪ Priorita programu:
Regionální podpora podnikání - Zlínský kraj
▪ Místo podání žádostí:
Regionální kancelář pro Zlínský kraj agentury
CzechInvest, tř. Tomáše Bati 3792, 761 90 Zlín

▪ Charakteristika programu:
Cílem grantového schématu je rozvoj stávajících drobných podnikatelů s cílem
vytváření nových pracovních míst ve vybraných problémových regionech Zlínského kraje. Podporovány budou výhradně projekty, které vytvářejí nové, stabilní
pracovní příležitosti a poskytují rovné pracovní příležitosti pro muže a ženy.
▪ Finanční podmínky:
Podpora je poskytována formou dotace. Ta může být poskytnuta až do výše
45 % uznatelných nákladů, je nepřevoditelná a není na ni právní nárok. Minimální přípustná výše celkových uznatelných nákladů projektu je 500 000 Kč.
Maximální přípustná výše celkových uznatelných nákladů projektu je omezena
pravidlem o poskytování veřejné podpory malého rozsahu - de minimis a maximální výší dotace 700 000 Kč na jedno vytvořené pracovní místo.

SROP

www.kr-zlinsky.cz

Program Zemědělec

▪ Forma podpory:
Dotace a garance
▪ Počátek příjmu žádostí: 2. 1. 2004
▪ Ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2006
▪ Typ žadatele: Zemědělští výrobci
▪ Podporované činnosti:
Rostlinná a živočišná výroba, lesnictví
▪ Místo podání žádostí:
Regionální pracoviště Ministerstva zemědělství ČR

▪ Podmínky:
Program Zemědělec byl vytvořen pro rozvoj zemědělských subjektů a obnovu lesa. Podpora je poskytována na secí a sklízecí stroje, traktory, systémy pro
skladování aj. Pro získání podpory musí žadatel zpracovat podnikatelský záměr
a poté požádá banku o poskytnutí úvěru. Pokud se mu podaří získat úvěrový
příslib nebo sepíše smlouvu o úvěru, musí vyplnit formulář, který vystavil Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond.
▪ Finanční podmínky:
Podpora může být poskytnuta formou garance, dotace nebo kombinací obou
forem. Maximální výše podpory činí 60 % uznatelných nákladů. Podpora není
poskytována na kontokorentní a revolvingové úvěry.

Zemědělec

www.pgrlf. cz

Program Poradenství
▪ Forma podpory:
Dotace
▪ Počátek příjmu žádostí: 1. 1. 2005
▪ Ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2006
▪ Poskytovatel grantu: CzechInvest
▪ Maximální příspěvek na projekt: 100 000 Kč
▪ Místo podání žádostí: CzechInvest

▪ Popis:
Program podporuje vzdělávání malých a středních podniků v ČR, a to ve fázi
zakládání (doba činnosti 0-2 roky) nebo ve fázi rozvoje (více než 2 roky). Vzdělávání bude organizováno formou kurzů akreditovaných MŠMT nebo e-learningových kurzů organizovaných CzechInvestem. V rámci programu je možné získat
příspěvek na vzdělávací projekty, nebo i na poradenské služby poskytnuté externími poradci. Program vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Poradenství

www.czechinvest.cz > Ke stažení > ProgramPoradenstvi.pdf

Program Design
▪ Forma podpory:
Dotace
▪ Počátek příjmu žádostí: 1. 1. 2005
▪ Ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2006
▪ Poskytovatel grantu: MPO ČR
▪ Maximální příspěvek na projekt: 150 000 Kč
▪ Místo podání žádostí: Design centrum ČR

▪ Popis:
Program Design je určen k podpoře malého a středního podniku registrovaného na území ČR s důrazem na špičkový design (tedy motivace k začlenění
designu do podnikatelské strategie, výběr designéra, příspěvek na vytvoření
autorského díla a propagace designu). Těmito nástroji je sledováno zvýšení
konkurenceschopnosti českého průmyslu.

www.designcentrum.cz

www.firemnipartner.cz

Design
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evropská unie
Přehled
čerpání
dotací

Úvěr
Kredit

Zkušenosti firmy: Neúspěšné žádosti nás neodradily

Počet rostoucích zakázek a z toho vyplývající potřeba rozšířit výrobní prostory – to byly hlavní
důvody, proč se společnost Celtis, s. r. o. se sídlem v Brumově-Bylnici, rozhodla pustit na trnitou
cestu, na jejímž konci čekal úspěch v podobě získání zvýhodněného úvěru Kredit. Čím se společnost Celtis zabývá, jaké jsou zkušenosti právě s podáním žádostí a co bylo největším překvapením v průběhu procesu, na to vše nám ochotně odpověděl jednatel společnosti František Bližňák.
ale bez výsledku. Problém
finanční prostředky. Časová
nebyl v nedostatku podkladů,
náročnost celého procesu je
ale zejména v časové náročpodle Bližňáka individuální
nosti zpracování a pochopení
a závisí na typu žádosti - může
informací,” objasnil jednatrvat několik týdnů, ale i měsítel společnosti neúspěchy
ců… „Proces bych rozdělil na
z minulých let.
dvě fáze. První bylo shromažPrávě tyto důvody přivedly
ďování podkladů a zpracování
Celtis k rozhodnutí přenechat
žádosti, což trvá týden nebo
Společnost Celtis půsocelý proces žádosti společi čtvrt roku. Druhou fází bylo
bí na trhu již od roku 1999
posouzení žádosti v bance,
nosti JVM-RPIC, s. r. o., která je
a v současnosti se výhradně
odborníkem na poradenství
což trvalo přibližně 4 až 6 týdspecializuje na výrobu kusomalého a středního podnikánů,” dodal František Bližňák
vého a sériového nábytku pro
ní. „Zpracovala nám základní
a zároveň upřesnil, že společkuchyně a kanceláře. Splnění
informace a pokud by shledanost Celtis věnovala projektu
mnohdy až nereálných přáasi 8 týdnů. Mnoho firem je
la projekt nereálným, nedoní zákazníků firmu dovedlo
s kladným výsledkem žádosporučila by jej,” potvrdil profek myšlence rozšířit své stásionální přístup firmy Bližňák.
ti nadmíru spokojeno, a to
vající zázemí, což se bohužel
Pro mnoho firem je právě toto
bývá hlavní impuls, proč se
neobešlo bez vysoké finanční
v budoucnu pustit do celého
rozhodnutí klíčovým, neboť
investice. „Již v minulosti jsme
ušetří nejen čas, ale také
kolotoče žádostí znovu.
žádali o zvýhodněné úvěry,

Úspěšní žadatelé finančních podpor
z programu OPPP – od 19. 10. do
27. 11. 2006 (zdroj: CzechInvest)
říjen - listopad 2006
▪ Společnost SPUR, a. s., získala dotaci na výrobu plastových výrobků z programu Reality ve výši 11 791 000 Kč.
(OKEČ 25240)
▪ Lucie Mlčáková, f. o., získala úvěr
z programu Start ve výši 250 000 Kč
na činnosti související s tiskem.(OKEČ
22250)
▪ Michal Křenek , f. o., je úspěšným
žadatelem o úvěr z programu Start ve
výši 500 000 Kč na služby související
s tiskem. (OKEČ 93040)
▪ Společnost ZPS - Frézovací nástroje, a. s., získala dotaci na výrobu z programu Marketing ve výši 768 000 Kč.
(OKEČ 28620)
▪ Společnost Regionální centrum
kooperace, a. s., je úspěšným žadatelem dotace z programu Prosperita
na činnost v oblasti nemovitostí. Byla jí
přiznána dotace ve výši 4 464 000 Kč.
(OKEČ 70300)

[mat]

Program
Start

Zkušenosti firmy: Investovaný čas a finance se vyplatí

Sérii cyklu úspěšných žadatelů finančních podpor z programu OPPP završí
společnost Biopali, s. r. o. se sídlem
v Brumově-Bylnici. Zajímavé informace nejen o společnosti samotné, ale
zejména o průběhu procesu žádosti,
nám ochotně sdělil zástupce společnosti Robert Figar.

Firma Biopali se zabývá výrobou nařezaného, naštípaného palivového dřeva,
vhodného jak do krbů, tak i do teplovodních kotlů na vytápění. Jedním z hlavních
impulsů pro podání žádosti bylo financování strojového vybavení provozovny na
výrobu palivového dřeva. „Při založení firmy jsme využili programu Start pro začínající firmy. Program byl pro nás zajímavý
především tím, že při splnění jeho podmínek jsme mohli bez ručení nemovitos-

tí získat bezúročný pětiletý úvěr,” upřesnil výběr vhodného programu zástupce
společnosti a dále také dodal, že finální
zpracování projektu zajistila poradenská
firma JVM-RPIC. Časovou náročnost projektu potvrzuje nejen povinná účast na
náročném úvodním školení, ale zejména získání požadovaných podkladů pro
zpracování. „Vzhledem k výhodnosti
úvěru se však investovaný čas i finanční
prostředky, samozřejmě za podmínky,
že dotaci získáte, určitě vyplatí,” potvrdil
mnohdy odrazující faktory Figar. Nezbytnou součástí projektu bylo vypracování
podnikatelského plánu, a i když rok po
čerpání úvěru je situace na trhu zcela
jiná, lze s jeho pomocí dobře odhadnout
dopady na ekonomiku projektu. Získání
dotace trvalo asi půl roku, a i přes toto

dlouhé a vyčerpávající období se společnost dalším finančním podporám nebrání. Administrativní náročnost a nejistota
získání dotace jsou podle zástupce společnosti hlavními nedostatky dotačních
programů, naopak mile jej překvapila
profesionalita a přístup lidí, se kterými
o dotacích jednali.

[mat]

Inzerce

... a přátelství
Děkujeme zákazníkům a obchodních partnerům za spolupráci.
Přejeme úspěšný rok 2007 a těšíme se na setkání
s vámi nad sklenkou VÍNA ZE SOVÍNA
Všechna vína jsou vyrobena z hroznů vlastní produkce, vinařské oblasti Morava
a podoblasti Slovácko. Na každé láhvi garantujeme původ až na viniční trať.

PRAHA
BRNO
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Výrobce: LUKROM, spol. s r.o., vinný sklep Sovín, Boršice u Buchlovic, www.vinazesovina.cz, info@vinazesovina.cz

www.firemnipartner.cz

profesní komory

Institut trhu práce (ITP) – podpůrný systém služeb zaměstnanosti

Evropský sociální fond (ESF) je klíčový finanční nástroj, jehož
prostřednictvím Česká republika získává z Evropské unie
prostředky na realizaci Evropské strategie zaměstnanosti.
Hlavním posláním ESF je zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti a snižování nezaměstnanosti. Základ pro realizaci podpory z Evropského sociálního fondu v oblasti rozvoje
lidských zdrojů v České republice na období 2004 – 2006
tvoří operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ).
Globálním cílem operačního programu Rozvoj lidských
zdrojů je dosažení vysoké
a stabilní úrovně zaměstnanosti založené na kvalifikované
a flexibilní pracovní síle a integraci sociálně vyloučených
skupin obyvatelstva a konkurenceschopnosti podniků při
respektování principů udržitelného rozvoje.
V rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů
(dále OP RLZ) je realizován projekt Institut trhu práce – podpůrný systém služeb zaměst-

nanosti. Cílem je modernizace
veřejných služeb zaměstnanosti a zvýšení jejich kvality
i dostupnosti pro jednotlivé
skupiny klientů. Hlavním nositelem a realizátorem projektu
je Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky,
partnery projektu jsou Hospodářská komora České republiky, Národní vzdělávací fond
a nově také úřady práce v jednotlivých pilotních krajích.
Projekt je financován ze 75 %
z prostředků Evropského sociálního fondu, zbývající část je

kryta z rozpočtu resortu práce a sociálních věcí. Realizace
projektu přispěje k prevenci nezaměstnanosti, jejímu
snižování a efektivnější spolupráci úřadů práce, zaměstnavatelů, vzdělávacích zařízení
a dalších subjektů na místní
i regionální úrovni.
Projekt byl zahájen v pěti
pilotních krajích ČR – Ústeckém,
Moravskoslezském, Pardubickém, Zlínském a kraji Vysočina.
Termín ukončení pilotní fáze
projektu je 30. června 2008. Síť
pracovišť Institutu trhu práce
bude odpovídat územní struktuře sítě úřadů práce. Reálně
tím bude zvýšena celková
kapacita služeb zaměstnanosti.
Pracoviště ITP umožní rozšíření služeb zaměstnanosti vůči
zaměstnavatelským subjektům
(zejména soustavným zjišťo-

váním jejich potřeb na trhu
práce). Hlavní oblasti úzké spolupráce pracovišť ITP úřadů práce a pracovišť ITP HK ČR byly
vymezeny na základě vzájemné
dohody takto: poradenství ke
zprostředkování, Evropský sociální fond, poradenství a oblast
trhu práce. Po vyhodnocení
výsledků a průběhu implementace projektu v pilotních krajích
předpokládá MPSV ČR zavedení
systému a rozšíření dosažených
výsledků a získaných zkušeností i v ostatních krajích, a to
v průběhu následného programovacího období 2007 – 2013.

Krajská
hospodářská
komora

Podrobné informace o projektu a kontakty na pracovníky
ITP jsou k dispozici na regionálních a okresních pracovištích hospodářských komor
Zlínského kraje.
[mat]

Ženy v podnikání nerady riskují

Jste absolventka školy a přemýšlíte, co dál? Jste
žena na mateřské dovolené a chcete se opět postavit na vlastní nohy? Nechtějí Vás zaměstnavatelé přijmout kvůli Vašemu věku? Pokud nosíte
v hlavě zajímavý podnikatelský nápad, tak právě
pro Vás jsou určeny služby Asistenčního centra.
Asistenční
centrum
Asistenčního centra jsou
(AC) vzniklo díky stejnourčeny všem ženám, které
jmennému projektu, který
chtějí začít podnikat nebo
je řešen v rámci prograjiž podnikat začaly a potřemu Iniciativy Společenství
bují odbornou konzultaci.
EQUAL, která podporuje
Poradíme Vám, co byste
mezinárodní spolupráci
měla zvážit na začátku svépři vývoji a prosazování
ho podnikání, jak sestavit
nových nástrojů boje s diskvalitní a reálný podnikakriminací a nerovností
telský záměr, jaké doklady
na trhu práce. Projekt AC
jsou třeba k založení firmy,
vychází z dlouhodobých
domluvíme Vám schůzku
zkušeností
Moravské
s odborníky, a to vše pro
asociace
podnikatelek
Vás zcela zdarma.
Podnikání žen má svá
a manažerek (MAPM) a ze
zahraničních
poznatků,
specifika, ke kterým je při
zejména italských (Hospoodborných konzultacích
dářská komora v Udine). Ty
v Asistenčním centru přidokazují, že odborné porahlíženo. Klientku upozordenství přispívá ke vzniku
níme, na co si dávat pozor,
funkčních a perspektivních
kde jsou rizika, kam je třeba
podniků řízených ženase zaměřit či kolik to bude
stát. Zkrátka prozkoumámi a pomáhá předcházet
předčasnému ukončení
me, jestli její záměr je živočinnosti nových firem.
taschopný a jestli může
Systematická
podpora
uspět. Ženy nerady riskují,
svůj podnikatelský záměr
podnikání žen u nás dosud
chtějí mít pečlivě připrachybí, např. v Rakousku
vený a snaží se eliminovat
nebo v Itálii existují taková
centra v rámci hospodářveškerá rizika. Minimalizaských komor a mají velmi
ce rizika a snaha o vlastní
dobré výsledky. Služby
seberealizaci - to jsou hlavhttp://www.mapm.cz/equal

www.firemnipartner.cz

ní znaky podnikání žen. Na
začátek roku 2007 pro Vás
Asistenční centrum připravilo dva semináře, jejichž
bližší specifikace je uvedena v rubrice Do diáře...
Na oba semináře jsou
všichni srdečně zváni!
Projekt AC je financován ze 75 % z Evropského
sociálního fondu a z 25 %
ze státního rozpočtu ČR.
V rámci mezinárodní
spolupráce má partnery
v Irsku a ve Španělsku.

TENTO PROJEKT JE
SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A
STÁTNÍM ROZPOČTEM
ČESKÉ REPUBLIKY.
Asistenční centrum Zlín
pracoviště OHK ve Zlíně
Štefánikova 167
Konzultantka:
Ing. Radka Hašková
tel.:
576 011 501
e-mail:
radka.haskova@ohkzlin.cz
web:
www.ohkzlin.cz

Okresní
hospodářské
komory

Nová adresa OHK UH

Do prostor Centra celoživotního vzdělávání v novém vysokoškolském areálu (bývalá kasárna) byl přemístěn
úřad Obchodní a hospodářské komory
v Uherském Hradišti. Od pondělí 16. října se úřad nachází na adrese: Studentské
náměstí 1531, 686 01 Uherské Hradiště –
budova č. 19. Všechny telefonní kontakty zůstaly nezměněny a případné další
informace včetně mapek a fotografií
nového sídla OHK naleznete na webových stránkách www.ohkuh.cz.
[mat]

Výplata dotací

Státní zemědělský a intervenční fond
(SZIF) začal s výplatou vyrovnávacích
příspěvků za hospodaření v méně příznivých oblastech, tzv. LFA. Na počátku
měsíce listopadu 2006 bylo vyplaceno více než 1500 žadatelů v celkové
výši 1,3 miliardy korun. Termíny výplat
a vydaných Rozhodnutí jsou zveřejněny
na portálu www.szif.cz, kde zemědělci
naleznou všechny potřebné informace.
[mat]
zdroj: Agris
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do diáře...
Pele-Mele

Pele-Mele

12. ledna 2007, Kroměříž

Změny 2007 - intrakomunitární
a zahraniční obchod EU, Intrastat CZ
Čas: začátek v 9.00 hod.
Přednášející: JUDr. Pavel Matoušek
Místo konání: Kongresový sál SŠ-COPT,
Nábělkova 539, Kroměříž
Kontakt: Obchodní a hospodářská komora
Kroměříž, tel.: 573 331 650, 724 613 012
Informace: www.ohkkm.cz
6. ledna 2007, Uherské Hradiště

II. reprezentační ples OHK UH

V sobotu 6. ledna 2007 zahájí plesovou
sezonu II. reprezentační ples Obchodní
a hospodářské komory v Uherském Hradišti. Generálním partnerem je CK DONAMO.
Těšíme se na setkání s Vámi!
Informace: www.ohkuh.cz

16. ledna 2007, Zlín

Seminář z projektu EQUAL:
„Asistenční centra pro podporu podnikání žen a snížení rizik na začátku
podnikání“
Téma semináře: Business plán
Kontakt: Obchodní a hospodářská komora
ve Zlíně, tel.: 576 011 502

Lektor: Ing. Jiří Kučera
E-mail: info@ohkzlin.cz
Pozvánku s anotací, programem a přihláškou najdete na www.ohkzlin.cz v části připravované akce.
23. ledna 2007, Zlín

Seminář z projektu EQUAL:
„Asistenční centra pro podporu podnikání žen a snížení rizik na začátku
podnikání“

Téma semináře: Jak na public relations
s malým měšcem peněz?
Kontakt: Obchodní a hospodářská komora
ve Zlíně, tel.: 576 011 502
Lektor: Věra Staňková
E-mail: info@ohkzlin.cz
Pozvánku s anotací, programem a přihláškou najdete na www.ohkzlin.cz v části připravované akce.
[mat]

Kurzy
mimo region

Kurzy a semináře pořádané mimo zlínský region

21. prosince 2006, Brno

Exekuce, nucený výkon rozhodnutí

Cíl kurzu: Poskytnout aktuální informace
o změnách v právní úpravě exekučního řízení, seznámit s novou judikaturou na tomto
úseku, vysvětlit aktuální problematiku jednotlivých způsobů výkonu a exekuce.
Lektor: Mgr. Bronislav Beran, Okresní soud
v Přerově
Kontakt: 577 018 647
PROFIMA, vzdělávací a poradenský institut
IH Moskva, nám. Práce 2512, 760 01 Zlín
Fax: 577 220 095
E-mail: verejna.sprava@profima.cz

Místo konání:
Hradec Králové - 19. 1. 2007
Praha - 30. 1. 2007
Kontakt: 585 227 076
E-mail: info@cvc.cz
Informace: Začátek semináře v 8.30 hod.,
předpokládaný konec v cca 15.30 hod. Cena
semináře 2 480 Kč + 19 % DPH zahrnuje
jak vlastní účast na semináři, tak písemné

19. ledna 2007, Hradec Králové
a 30. ledna 2007, Praha

Psychologické vymáhání pohledávek

Jak získat své peníze rychleji, s minimálními náklady... a bez ztráty zákazníka
Lektorka: PhDr. Ivana Hospodářová

materiály a psací pomůcky a celodenní
občerstvení. V případě účasti čtyř pracovníků z jedné firmy se pátý může semináře
zúčastnit ZDARMA. Na seminář je nutné se
předem přihlásit.
25. ledna 2007, Olomouc

Cestovní náhrady v roce 2006-2007

Cíl kurzu: Poskytování náhrad cestovních
výdajů při služebních cestách zaměstnanců
podle platné právní úpravy s provázaností
na novelu zákona o dani z příjmů, devizový zákon, zákoník práce a další pracovněprávní předpisy.
Lektor: Květoslava Novotná, účetní a daňová
poradkyně
Kontakt: 577 018 647
PROFIMA, vzdělávací a poradenský institut
IH Moskva, nám. Práce 2512, 760 01 Zlín
Fax: 577 220 095
E-mail: verejna.sprava@profima.cz
[mat]

Akce 2007

Připravované akce pro rok 2007

Vedení lidí a motivace zaměstnanců

Kurz je určen pro vedoucí pracovníky na
všech úrovních, kteří hledají způsoby efektivního vedení lidí a jejich motivace.
▪ Vedete své podřízené správným směrem?
▪ Dosahují vaši podřízení potřebné výsledky?
▪ Jak vypadá jednání „ideálního šéfa“?
▪ Znají vaši podřízení cíle Vaší společnosti?
▪ Jsou to i jejich cíle?
▪ Jaké typy motivace existují?
PROFIMA, vzdělávací a poradenský
institut, Zlín
Tel./fax: 577 220 095
e-mail: firemni.vzdelavani@profima.cz

Výběr zaměstnanců

Na všechny tyto a další otázky dostanete odpověď, pokud navštívíte dvoudenní
kurz, který je určen pracovníkům perso-

nálního oddělení a všem, kdo při své práci
musí vybírat nové zaměstnance.
▪ Metody a techniky výběru nových
zaměstnanců
▪ Hierarchie priorit vstupních požadavků
▪ Kompetenční profil
▪ Efektivní vstupní rozhovor s vybíraným
kandidátem

▪ Pozitivní komunikace ( I´m OK – You´re OK)
▪ Komunikace verbální a neverbální
▪ Aktivní naslouchání
PROFIMA, vzdělávací a poradenský
institut, Zlín
Tel./fax: 577 220 095
e-mail: firemni.vzdelavani@profima.cz

PROFIMA, vzdělávací a poradenský institut, Zlín
Tel./fax: 577 220 095
e-mail: firemni.vzdelavani@profima.cz

Řešení konfliktní komunikace,
asertivita

Kurz je určen pro vedoucí pracovníky na
všech úrovních a pro každého, kdo se
chce naučit komunikovat s lidmi na úrovni a bez zábran.
[mat]
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vzdělávání

Většina firem neumí správně komunikovat s médii

V moderní době 21. století vládnou světu média. Tento názor je obecně platný a ztotožňuje se s ním většina odborníků z různých společenskovědních oblastí, jako jsou
politologové, sociologové i odborníci na psychologii. Komunikovat s médii ale pro
vedení českých podnikatelských subjektů není vždy právě jednoduché. Ve větších
společnostech je běžnou praxí zaměstnávat pracovníka vyškoleného v mediální
komunikaci, který se zabývá pouze PR servisem. Menší firmy si takový luxus dovolit
nemohou, ale jejich šance vytvořit si pozitivní mediální obraz se tím nijak nesnižují.
Nejdůležitější je být připraven na to, že
firmu může v různých záležitostech kontaktovat novinář. Mnoho podnikatelů si však
stále pěstuje předsudek, že zavolá-li někdo
z médií, jde zaručeně o nějakou nepříjemnou věc. Česká média, obzvláště pak ta regionální, se ale zajímají také o úspěchy firem
působících na daném území. Často se stává,
že některé firmy mají problém komentovat
i věci pozitivní.
Důležité je komunikovat
Marketingové a komunikační strategie
českých firem jsou dnes na nesrovnatelně
vyšší úrovni, než tomu bylo dříve. Pravdou ale
zůstává, že je stále co vylepšovat. „Firmy dnes
komunikují s médii častěji a lépe než v minulosti, ale méně a hůře než by mohly a ve
vlastním zájmu měly,“ poznamenal redaktor
zpravodajství České televize Luboš Dostál.
Angažování komunikační agentury nebo

speciálně vyškoleného PR pracovníka ještě
ale nemusí být zárukou lichotivého mediálního obrazu firmy.„Daleko lepší než neschopný
tiskový mluvčí s akademickým titulem je šéf,
který se před novináři neskrývá, nepodlézá
jim ani je neuráží a má s nimi korektní vztahy
založené na vzájemné důvěře,“ dodal Luboš
Dostál s poznámkou, že školení v oblasti
mediálních komunikací pracovníkům firmy
určitě nijak neuškodí. Podobný názor má
také jiný novinář, redaktor Zlínského deníku
Aleš Měřička. „Vždycky je vhodné, aby základy mediální komunikace zvládali všichni
členové vrcholného managementu firem,
pak není nutné platit si tiskového mluvčího,“
uvedl Měřička. Připravenost firem zlínského regionu komunikovat s médii však vidí
skepticky. „Ve Zlínském kraji dokáží s médii
kvalitně spolupracovat prakticky jen největší
společnosti,“ doplnil redaktor Měřička.

Vydávejte tiskové zprávy
Nejjednodušším způsobem, jak dát o své
firmě vědět, je tisková zpráva rozeslaná do
příslušných redakcí. Napsat takovou zprávu
však vyžaduje určité zkušenosti a schopnost citlivě vybírat uváděné informace.
Prezentace nového výrobku je sice dobrá
věc, ale je u ní potřeba najít nějakou přidanou hodnotu. „Tisková zpráva by neměla
být jen o tom, že firma uvádí na trh nový
druh šroubku. Aby byla taková zpráva pro
média zajímavá, musí se v ní objevit také
něco, co zaujme obyčejného čtenáře, který se danou oblastí přímo nezabývá,“ radí
Aleš Měřička ze Zlínského deníku. Firmy by
se neměly nechat odradit ani případným
neúspěchem. „Firmy by měly tiskové zprávy vydávat dál i v případě, že na ně média
hned nezareagují,“ upřesnil Měřička. Není
dobré média urgovat prostřednictvím
dotazů typu „kdy napíšete o tom, co jsme
vám poslali?“. V takovém případě firma riskuje spíše nepřízeň daného média, protože
tyto urgence mají jednoznačně odrazující
efekt. Mnozí podnikatelé si jistě kladou
otázku, k jakým příležitostem je vhodné
tiskovou zprávu vydávat. „Rozhodně k událostem nepříjemným, protože je lepší vydat
jednoznačné stanovisko než riskovat fámy,
dezinterpretace nebo větu: Vedení firmy
se odmítlo vyjádřit,“ upozorňuje televizní
zpravodaj Luboš Dostál s tím, že pozitivní informace, jako je například zavedení
nové technologie, úspěchy na zahraničních trzích či zvyšování počtu pracovních
míst jsou vítány s pochopitelnou samozřejmostí. Tiskovou zprávu lze vydat příkladně také pro informaci o doplňkové
činnosti firmy, která s jejím hlavním podnikatelským záměrem vůbec nemusí souviset. „Zajímavou tiskovou zprávou firmy
bývá například informace o její charitativní činnosti nebo dobročinných sponzorských aktivitách,“ doplnil novinář Měřička.
Rozdíl v obsahu a zajímavosti tiskových
zpráv nalézáme při srovnání malých a velkých firem. „U významnějších a velkých
firem jsou cennou informací také změny
na vedoucích postech společnosti,“ uzavřel Aleš Měřička.

Média

[don]

Jak napsat tiskovou zprávu

Podle obou redaktorů, Luboše Dostála z České televize i
Aleše Měřičky ze Zlínského
deníku, jsou pro psaní tiskových zpráv nejdůležitější
následující pravidla:
▪ Zpráva by měla mít rozumnou délku, aby nebyla dvouřádkovým sdělením ani mnohastránkovým elaborátem.
▪ Dále by měla být vystavěna
podobně jako novinový článek nejpodstatnější informace hned
na začátku, podrobnosti dále.

▪ Zbytečné jsou dlouhé zdvořilostní fráze nebo dokonce
prosby, aby novináři o dané firmě něco napsali nebo natočili.
▪ Zpráva by měla být prostě
věcná a přiměřeně stručná,
měla by obsahovat všechny
potřebné údaje včetně případných technických dat, jde-li
například o spuštění nového
výrobního zařízení.
▪ Dále je velmi důležité uvést
jména lidí z firmy, kteří jsou
kompetentní k dané proble-

matice komunikovat s médii,
a doplnit na tyto pracovníky
kontakty, na kterých budou
spolehlivě k zastižení.
▪ Pro tištěná média je velkou
pomocí fakt, že tisková zpráva obsahuje kromě textu také
fotografie, grafy, schémata atd.
Televize pak ocení, nastíní-li
zpráva „fotogeničnost“ popisovaného tématu. Televizní
reportéři se totiž často rozhodují podle toho, zda lze danou
událost dobře natočit.

Dalším důležitým aspektem
je, aby se firmy nebály komentářů k negativním událostem
vztahujícím se k jejich činnosti.
Každý novinář musí a většinou
i chce dát firmě adekvátní prostor pro vyjádření v případě,
že je nucen napsat materiál
nebo natočit reportáž o něčem nepříjemném. V takové
situaci je lepší to novinářům
usnadnit přímým vyjádřením,
než se schovávat za odpovědi
ve stylu „no comment!“

Praxe

[don]
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Zemní plyn je na topnou sezonu levnější
Po říjnovém snížení ceny zemního plynu o více než 5 % dojde k 1. 1. 2007 k dalšímu poklesu ceny. Ke snížení
ceny došlo tedy nejen při zahájení topné sezony, ale i v jejím průběhu, což bude mít pozitivní dopad v oblasti
ﬁnančních úspor u zákazníků.
Na základě cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 11/2006 se ceny zemního plynuod 1. 1. 2007
dále snižují u všech zákaznických kategorií v průměru o 8,1 %. Pro zákazníky z řad domácností je snížení v průměru
o 4,53 %. Průměrná domácnost s roční spotřebou plynu 2 500 m3 ušetří cca 1 206,- Kč/rok. Průměrné snížení ceny
u ostatních zákaznických kategorií: Maloodběratel 8,35 %, Střední odběratel 9,60 %, Velkoodběratel 11,66 %.

Přehled cen dodavatele zemního plynu Jihomoravské plynárenské, a.s., od 1. 1. 2007
Pevná cena za distribuci
Zákaznická
kategorie
MWh/rok

Pevná cena
za odebraný
zemní plyn

Pevná roční cena
za denní rezervovanou
pevnou kapacitu

Stálý měsíční plat
za přistavenou
kapacitu

Kč/MWh

Kč/tis. m3

Kč/měs.

Velkoodběratel

Odběrné místo připojeno na dálkovod

Ceny ostatních služeb dodávky
Zákaznická
kategorie
MWh/rok

Pevná cena
přepravy v dodávce
Kč/MWh

Kč/tis. m3

Pevná cena
uskladňování
v dodávce
Kč/MWh

Kč/tis. m3

Velkoodběratel

Cena komodity
a obchodu v dodávce
Kč/MWh

Kč/měs.

Charakter odběru Z2

nad 4 200 do 52 500

57,75

32 100,00

–

nad 4 200 do 52 500

8,05

19 540,00

14,64

28 790,00

533,99

–

nad 52 500 do 157 500

34,40

24 890,00

–

nad 52 500 do 157 500

8,05

19 540,00

14,64

28 790,00

533,20

–

nad 157 500

25,55

18 120,00

–

nad 157 500

8,05

19 540,00

14,64

28 790,00

532,29

–

8,05

19 540,00

14,64

28 790,00

534,94

–

Střední odběratel

Střední odběratel

nad 630 do 4 200

80,88

Velkoodběratel

39 500,00

–

Odběrné místo připojeno na místní síť

nad 630 do 4 200
Velkoodběratel

Charakter odběru Z1

nad 4 200 do 52 500

57,75

52 080,00

–

nad 4 200 do 52 500

8,05

19 540,00

11,41

25 830,00

533,99

–

nad 52 500 do 157 500

34,40

44 870,00

–

nad 52 500 do 157 500

8,05

19 540,00

11,41

25 830,00

533,20

–

nad 157 500

25,55

38 100,00

–

nad 157 500

8,05

19 540,00

11,41

25 830,00

532,29

–

8,05

19 540,00

11,41

25 830,00

534,94

–

Střední odběratel

Střední odběratel

nad 630 do 4 200

80,88

59 480,00

–

nad 630 do 4 200
Velkoodběratel

Charakter odběru L

nad 4 200 do 52 500

8,05

19 540,00

2,81

11 960,00

533,99

–

nad 52 500 do 157 500

8,05

19 540,00

2,81

11 960,00

533,20

–

nad 157 500

8,05

19 540,00

2,81

11 960,00

532,29

–

8,05

19 540,00

2,81

11 960,00

534,94

–

626,15

5,00

Střední odběratel
nad 630 do 4 200
Maloodběratel + Domácnost
do 1,89

–

Maloodběratel + Domácnost
301,44

–

31,60

do 1,89

18,50

–

9,73

–

nad 1,89 do 9,45

145,40

nad 9,45 do 15

116,98

–

47,90

nad 1,89 do 9,45

26,36

–

41,10

–

564,48

7,00

–

65,90

nad 9,45 do 15

26,36

–

41,10

–

544,37

nad 15 do 20

7,00

116,98

–

79,90

nad 15 do 20

26,36

–

41,10

–

544,37

7,00

nad 20 do 25

116,98

–

93,00

nad 20 do 25

26,36

–

41,10

–

544,37

7,00

nad 25 do 30

116,98

–

106,00

nad 25 do 30

26,36

–

41,10

–

544,37

7,00

nad 30 do 35

116,98

–

119,00

nad 30 do 35

26,36

–

41,10

–

540,93

7,00

nad 35 do 40

116,98

–

132,10

nad 35 do 40

26,36

–

41,10

–

540,93

7,00

nad 40 do 45

116,98

–

145,40

nad 40 do 45

26,36

–

41,10

–

540,93

7,00

nad 45 do 50

116,98

–

158,60

nad 45 do 50

26,36

–

41,10

–

540,93

7,00

nad 50 do 55

116,98

–

172,20

nad 50 do 55

26,36

–

41,10

–

540,93

7,00

nad 55 do 63

116,98

–

187,00

nad 55 do 63

26,36

–

41,10

–

540,93

7,00

nad 63 do 630

96,21

62 520,00

–

nad 63 do 630

8,05

19 540,00

14,64

28 790,00

536,30

–

Charakter odběru Z2: Z daného odběrného místa bylo v 1. a 4. kalendářním čtvrtletí roku 2006 odebráno 75 % (včetně) a více z celkového ročního odběru. Za odběrné místo
s charakterem odběru Z2 se dále považuje odběrné místo, ve kterém je poměr ročního odběru plynu v roce 2006 a maximální denní sjednané distribuční
kapacity pro dané odběrné místo v roce 2006 menší nebo rovno dvacet.
Charakter odběru Z1: Z daného odběrného místa bylo v 1. a 4. kalendářním čtvrtletí roku 2006 odebráno od 60 % (včetně) do 75 % z celkového ročního odběru a současně je
poměr ročního odběru plynu v roce 2006 a maximální denní sjednané distribuční kapacity pro dané odběrné místo v roce 2006 větší než dvacet.
Charakter odběru L:

Z daného odběrného místa bylo v 1. a 4. kalendářním čtvrtletí roku 2006 odebráno méně než 60 % celkového ročního odběru a současně je poměr ročního
odběru plynu v roce 2006 a maximální denní sjednané distribučníkapacity pro dané odběrné místo v roce 2006 větší než dvacet.

Ceny jsou uvedeny bez 19 % DPH.
Celkovou cenu za dodávky plynu od Jihomoravské plynárenské, a.s., získáte sečtením odpovídajících složek cen za distribuci, přepravu, uskladnění a za komoditu a obchod.
Ceny jsou platné pro zákazníky Jihomoravské plynárenské, a.s., jejichž zařízení je připojeno k distribuční soustavě JMP Net, s.r.o.
Ceny za distribuci jsou převzaty z ceníku JMP Net, s.r.o.

Ceník dodavatele zemního plynu, platný od 1. 1. 2007, vydává Jihomoravská plynárenská, a.s., v souladu s ustanovením čl. II, odst. 8 přechodných a závěrečných
ustanovení energetického zákona č. 670/2004 Sb. Zveřejňování cen zemního plynu se řídí platnými Obchodními podmínkami. Úplný ceník naleznete také na
www.rwe-jmp.cz <http://www.rwe-jmp.cz/>.

Domácnostem se vyplatí topit
zemním plynem
Topení v domácnostech je nejlevnější na zemní plyn.
Nejdráž vyjde elektřina. Zdánlivě levněji se dá topit
uhlím, dřevem nebo pomocí tepelného čerpadla.
Uhlí a dřevo ovšem nepatří mezi ušlechtilá paliva
a je proto nutné počítat se špínou, obtížnou
manipulací, velkými skladovacími prostory a častým
úklidem. Jednoduše řečeno: topení dřevem a uhlím
zhltne váš čas a práci. Tepelné čerpadlo sice nevyžaduje tolik naší pozornosti, ale zato jeho instalace
vyjde na desetinásobek ceny plynového kotle.
Při průměrné spotřebě 90 gigajoulů za rok utratí domácnost za propan-butan 55 tisíc korun a za elektřinu do přímotopů 43 tisíc korun. Rychle stoupající
cena elektřiny zdražuje i dříve úsporná akumulační
kamna. Ještě vloni byly akumulačky stejně výhodné jako kotel na zemní plyn, ale letos se náklady
průměrné domácnosti vyšplhaly na 42 tisíc korun
za rok. Zemní plyn vyjde jen na 32 tisíc koruna po
zlevnění od 1. ledna 2007 to bude ještě méně.

Jak ušetřit?
V místnosti stačí 21 stupňů
V první řadě zamezíme přetápění obytných prostor.
Každý stupeň Celsia navíc znamená v celoročním
provozu zvýšení spotřeby zemního plynu o 6 – 7 %.
Stačí-li nám v místnosti teplota 21 °C, vytápěním
na 24 °C bychom zvýšili rozpočet na vytápění
o 18 – 21 %.

Příliš horká voda je zbytečná
Příliš horká voda spotřebovává příliš plynu na
ohřátí. Mnohdy ji potom v kohoutcích mícháme
se studenou, abychom si v ní mohli umýt ruce,
nebo se osprchovat. Stačí nastavit její teplotu
na přijatelnou hodnotu, proto neohříváme teplou
vodu nad 55 °C.

Byt nemá vychladnout
Dům či byt by nikdy neměl vychladnout pod 15 °C,
protože všechny stavební konstrukce se musí
následně znovu ohřát a to stojí velké peníze.
Zároveň tím zamezíme vzniku plísní, které vznikají

při překročení rosného bodu (teplota pod cca 12 °C
při relativní vlhkosti vnitřního vzduchu okolo 60 %).
Děje se to obzvláště v rozích bytů v nejvyšších
patrech a za nábytkem bez nožiček přistaveným
blízko obvodové zdi.

Prověření stavu rozvodů a spotřebičů
Před zahájením topné sezony necháme odborným
servisem prověřit a zkontrolovat stav všech plynových spotřebičů. V činžovních domech je nejvýhodnější takovou službu objednat společně pro
všechny domácnosti. Můžeme tak nejen snížit jejich
spotřebu, ale zamezit i případnému úniku plynu.

Teplo uniká okny a dveřmi
Netěsnícími okny a dveřmi proletí každý rok tisíce
korun za topení. Zvláště starší zdvojená okna
opatřená dvěmi zavíracími kličkami bývají pokroucená a odstávají v horních partiích. Netěsné
vstupní dveře bytu ve vysokých domech mohou
být díky komínovému efektu schodiště spolu
s netěsnými okny zdrojem proudění chladného
vzduchu bytem.
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Vaše nároky

stále

rostou.
Devizové obchody:
- Okamžité snížení finančních nákladů
- Vypořádání obchodu i v minutách
- Osobní přístup
- Dlouhodobě nejvýhodnější kurzy

tel. +420 577 221 616
www.sab.cz

Devizové místo.

